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Ordem dos Enfermeiros Açores reuniu 55 enfermeiros para a Linha Saúde Açores 

 

Conforme anunciado anteriormente pela Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros, foi 
entregue hoje uma listagem de cerca de 55 enfermeiros prontos a apoiar a linha Saúde Açores. 

Após reunião com a Secretária Regional da Saúde e com o Presidente da Protecção Civil e Bombeiros 
dos Açores na passada semana, foi possível traçar estratégias referentes a este assunto e outros. 

 

“É de salutar a disponibilidade dos Enfermeiros dos Açores em darem tudo o que têm e não têm neste 
momento, sendo que este primeiro grupo foi de uma abertura extrema, sendo que a Ordem só tem 
a agradecer. Vamos iniciar já hoje a construção de uma outra bolsa de reserva com Enfermeiros de 
todas as ilhas, que mediante a necessidade no terreno, serão alocados e apoiarão os restantes 
colegas nesta dura batalha.” Referiu Pedro Soares, Presidente do Conselho Directivo da Secção 
Regional da Ordem dos Enfermeiros. 

 

Para além disto, a Secção Regional manifestou publicamente e junto das autoridades, diversas 
questões fundamentais para o bom funcionamento do Sistema Regional. Para Pedro Soares 
“apresentamos um conjunto de propostas práticas, viáveis e emergentes, que visam solucionar 
problemas reais e com potenciais consequências, não só para o sistema que representamos, mas 
também para todos profissionais de saúde e para a população geral.” 
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ANEXO 

Pronuncia SRRAA OE 

Como Profissionais de Saúde que atuam diariamente no terreno, conhecemos de perto e sofremos as 
lacunas das medidas governamentais que estão atualmente a ser implementadas, à pressão da nova 
ameaça.  

Desta forma, serve a presente pronuncia para apresentar um conjunto de propostas práticas, viáveis 
e emergentes, que visa solucionar problemas reais e com potenciais consequências, não só para o 
sistema que representamos, mas também para todos profissionais de saúde e para a população 
geral. 

São inúmeras as dificuldades no terreno, tanto as que já existiam anteriormente por uma degradação 
progressiva do Sistema Regional de Saúde e que se exacerbam agora perante as novas exigências 
desta pandemia, como as novas dificuldades que a mesma coloca.  

Atendendo ao cenário atual, exigimos a otimização da utilização de recursos humanos e materiais, 
uma vez que a escassez de qualquer um destes coloca a Região em óbvia desvantagem. 

 

1 - Obrigatoriedade de uso de máscaras FFP2 para todos os profissionais que contactam diretamente 
com doentes com sintomatologia respiratória/constitucional; 

2 - Reforço de aquisição de EPI por forma a garantir cuidados seguros; 

3 - Implementar a triagem “fora” do hospital, promovendo 2 espaços de triagem em hospitais/ 
tendas de campanha para doentes suspeitos e para doentes não suspeitos. Todos os enfermeiros 
nestas 2 triagens tem que estar com EPI tipo II; 

4 - Definição imediata e adequada de necessidades em termos de contratação de recursos humanos, 
pensado desde já a médio-longo prazo e prevendo cenários realistas; 

5 - Implementar turnos de 12h de forma a diminuir a rotatividade do pessoal; 

6 - Implementar horários com equipas fixas de forma a evitar contactos desnecessários entre 
profissionais; 

7 - Suspender trocas, comissões gratuitas de serviços e autorizações de acumulações; 

8 - Criação de condições hoteleiras para manter profissionais isolados da comunidade; 

9 - Vigilância próxima de todos os profissionais de saúde que tenham contacto com utentes. 

 

CONCLUSÃO 

Defendemos a proteção adequada dos profissionais de saúde, assim como da comunidade para a 
qual trabalhamos, mas também a racionalização de meios e a implementação assertiva de medidas 
de contenção de âmbito comunitário. Só assim será possível fazer frente a este desafio. 

 

 

 

 


